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ОБРЪЩЕНИЕ НА УС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА  
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЪВ ВРЪЗКА  

С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19 
 

Скъпи колеги, 
Скъпи сънародници, 

Уважаеми политици и ръководители, 
 

В момента Република България и много страни в ЕС и по света са 
изправени пред тежкото предизвикателство от бързото разпространение на 
опасния и непознат досега коронавирус COVID-19. Поради естеството на 
предаването му апелираме за спазването на желязна дисциплина, както на хората, 
поставени под карантина, така и на останалите хора, които отиват на работа или 
на пазар. Всеки трябва да вземе необходимите мерки като носи медицинска маска 
и дезинфекцира редовно ръцете си, за да защити не само себе си, но и своите 
близки, колегите си и останалите хора, с които се среща. Нека тези, които отиват 
на лечение или преглед да бъдат отговорни и да носят медицински маски, за да се 
минимизира здравният риск за медицинските екипи, които са на първа линия в 
битката с новата зараза и правят всичко възможно, за да се справят в тежката 
ситуация и да помогнат на нуждаещите се. Надяваме се, че спешните мерки, взети 
от отговорните институции, за осигуряване на защитни облекла, маски, ръкавици 
и дезинфектанти, ще гарантират сигурността на всички медици, които 
продължават да следват своята мисия, поставяйки живота на другите пред своя 
живот. С реорганизацията на лечебни заведения и лечебни структури са 
осигурени още легла за болните, които се нуждаят от лечение и здравни грижи. 
На този етап не можем да спрем заболеваемостта, но можем да я ограничим. И 
това зависи от всички нас!  

 

Обявеното днес извънредно положение от Народно събрание в рамките 
на един месец е мярка, която цели да ограничи разпространението на COVID-19. 
Но битката няма да свърши с това. Предстоят дълги дни на изпитание. Ето защо 
всички трябва да бъдем максимално дисциплинирани, да си помагаме и да не 
изпадаме в паника, а да следваме решенията и инструкциите на Народното 
събрание, Правителството и Националния оперативен щаб за противодействие на 
коронавируса. Огромни усилия за ограничаване на заразата и минимизиране на 
икономическата и хуманитарната криза се правят не само на национално, но и на 
европейско и световно ниво. Оцеляването на всички нас зависи от нашето 
единство, разум и общи действия в името на живота! 
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